
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2018-05-24 
Medborgarhuset Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christel Meijerhöffer, Christian Grandi, 
Linda Müller 
 
 
 

1. Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av mötessekreterare och justerare 
Mats Hjerthén valdes till sekreterare och Linda Müller till justerare. 
 

4. MTB-spår 
Napoleon har pratat med stigbyggargrupperna i Genarp, men de är inte 
intresserade av att vara en del av Friluftsfrämjandet (de såg inte någon vinst i 
det för egen del). 
 
Friluftsfrämjandet skulle istället kunna ha en "representant" som är med i 
stigbyggargrupperna för att ta del av deras aktiviteter. 
 
För att de olika intressena i skogen inte ska komma på kant med varandra 
kan vi eventuellt höra med Riks om hur konflikter har hanterats på annat håll i 
landet. 
 

5. Gruppernas utrustning 
Listan för den utrustning som ska höra till varje grupp uppdaterades och vissa 
justeringar gjordes. Vi bestämde att vissa saker behöver köpas in, bl a kartor, 
kompasser, knopband, knopbok och Trangia-ugn köps in till grupperna. 
 

6. Ledarträff 
Träffen är den 31/5 kl 18 och vi håller den enkel där fokus kommer att ligga på prata, 
lära känna varandra och ha skoj. Vi tar med ved och använder befintliga grillar vid 
Vattenmöllan där vi grillar vår medhavda mat. Napoleon skickar ut påminnelse till 
ledarna. 
 
En sak som vi bör prata om är vårt deltagande på Genarps-dagarna. 
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7. Kullaläger status 
Förberedelserna för lägret är under kontroll och årets tema är "Ringar, eld & grenar". 
Arrangörsgruppen har nyligen haft möte och mallen för inbjudan är färdig och har 
redan gått ut till vissa grupper. 

 
8. Läget i verksamheten 

Knytte -13/14 har hittat en ny ledare inför hösten. 
 
Tipspromenaderna har gått bra med många deltagare, de har haft bra tur med vädret 
under våren. 
 
MTB-gruppen har varit på Isaberg under den gångna helgen. Olika aktiviteter för 
deltagarna avlöste varandra och alla var väldigt nöjda med vistelsen. 
 
Kul på hjul är på gång med 17 st “mål” och beräknas starta i början av juni. 
 
I helgen är det familjepaddling i en Holjeån som mynnar i Ivösjön. 
 

9. Övriga frågor 
Höstens aktiviteter och deltagare ska skickas in för att tidigt få koll på våra 
deltagarlistor. 
 
Vi har blivit inbjudna till att gå med i ett bygderåd, som ska vara gemensamt för 
Dalby, Veberöd och Genarp. Tanken med bygderådet ska vara att föra vår talan 
gemensamt till kommunen. 
 
Vi har fått information om Lov i Lund, men vi avser inte deltaga i det eller komma 
med förslag på aktiviteter i år 
 
Kommande styrelsemöte i höst är 23/8, 20/9, 25/10 samt 22/11, alla kl 19 i 
Medborgarhuset i Genarp. 
 

10. Mötet avslutas 
Ordförande tackade alla mötesdeltagare och avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2018-05-24 Linda Müller 2018-05-29 


